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Висновок та рекомендації Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акта
Метою прийняття рішення є оптимізація проведення засідань виконавчого

комітету та забезпечення діяльності виконавчого комітету.
Проєктом рішення пропонується внести зміни до норм розділів 2 та 4 Регламенту

виконавчого комітету Тернопільської міської ради восьмого скликання, затвердженого
рішенням виконавчого комітету від 20.11.2020 №1 (далі - Регламент).

Зауваження
Аналітики Інституту законодавчих ідей не оспорюють концептуально ідею

отпимізації процесів прийняття управлінських рішень нормативного характеру
виконавчим комітетом міської ради, проте вважають за необхідне надати певні
зауваження наступного змісту.

1. Проєктом рішення пропонується запровадити можливість “пакетного”
голосування. Такий спосіб голосування дійсно допомагає оптимізувати засідання
виконавчого комітету. Одночасно, під час реалізації пакетного голосування, може
підвищуватись ризик вчинення корупційних правопорушень, оскільки в такому
випадку в один пакет можуть бути об’єднані і законні рішення, і такі, які містять
корупційну складову. Таке пакетне голосування може спрощувати організацію
голосувань за рішення з корупційною складовою, адже члени виконавчого комітету
можуть виправдовувати голосування за рішення з корупційною складовою тим, що
насправді вони підтримують всі інші рішення з пакету. Тому при запровадженні
пакетних голосувань вкрай важливим є встановлення запобіжників, які б
унеможливили такі ситуації.

Пунктом 1.1 проєкту рішення пропонується пункт 4.19 Розділу 4. «ПОРЯДОК
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ» доповнити
новими абзацами наступного змісту: «З метою оптимізації роботи виконавчого
комітету допускається об'єднання питань, які належать до однієї сфери
правовідносин (однотипних рішень або пов’язаних між собою) для проведення одного
голосування (голосування «пакету» питань). Такий розгляд питань передбачає одну
доповідь або співдоповідь, відповіді на запитання, обговорення «пакету» питань.



Внесення змін, доповнень та поправок проводиться з кожного питання «пакету»
окремо. Прийняття рішення з усього «пакету» питань проводиться одним
голосуванням. Рішення про «пакетне» голосування приймається більшістю голосів
членів виконкому від загального складу під час голосування порядку денного в цілому."

З аналізу наведеної вище норми залишається невизначеною правова процедура
щодо прийняття певних проєктів рішень у випадку наявності у членів виконавчого
комітету міської ради будь-яких пропозицій, змін чи доповнень до їх тексту.

Вбачається, що голосування пакету проєктів рішень повинно мати обов'язковою
передумовою погодження всіма або більшістю від присутніх на засіданні членів
виконавчого комітету текстів запропонованих до розгляду проєктів, наявність якої
визначається шляхом голосування за пропозицію пакетного голосування.

Відтак, юридично невиправданим є внесення будь-яких змін, доповнень та
поправок до проєктів рішень після фактичного погодження пакетного голосування
членами виконавчого комітету.

Крім того, невирішеним залишається питання суб'єкта ініціювання такого
порядку розгляду питань та правової форми внесення такої пропозиції.

Така ситуація, імовірно, може сприяти різному тлумаченню наведеної вище
норми, а також проблем при її правозастосуванні в діяльності виконавчого комітету
міської ради, що негативно впливатиме на результативність та оптимізацію діяльності
органу місцевого самоврядування.

Також, прийняття рішення про пакетне голосування більшістю від загального
складу вважається недоцільним, адже в такому випадку члени виконавчого комітету, які
проти включення окремих питань порядку денного до пакету, будуть позбавлені
можливості здійснити голосування відповідно до свого бажання, і будуть зобов’язані
або проголосувати за ті проєкти рішень, які вони не підтримують, або проти всіх
проєктів, навіть якщо деякі з них вони підтримують.

Враховуючи викладене, рекомендується пункт 4.19 Регламенту доповнити
абзацом такого змісту: “З метою оптимізації роботи виконавчого комітету допускається
об'єднання питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однотипних рішень
або пов’язаних між собою) для проведення одного голосування (голосування «пакету»
питань).

Ініціювати пропозицію щодо пакетного голосування може головуючий на
засіданні та/або будь-хто із числа членів виконавчого комітету міської ради. Така
ініціатива може бути оголошена усно із обов'язковим занесенням до протоколу
засідання або ж письмово. При ініціюванні пакетного голосування має бути чітко та
вичерпно сформульований перелік питань проєкта порядку денного засідання, які
пропонується розглянути за цією процедурою.

Проєкт рішення не може бути внесено до “пакету” питань, якщо проти цього
заперечує хоча б один член виконавчого комітету, що обов’язково заноситься до
протоколу засідання. Проєкт рішення також не може бути внесено до “пакету” питань,
у випадку необхідності внесення змін, доповнень і поправок до такого проєкту
рішення. Рішення про «пакетне» голосування приймається одноголосно всім
присутніми на засіданні членами виконавчого комітету.

Такий розгляд питань передбачає одну доповідь або співдоповідь, відповіді на
запитання, обговорення «пакету» питань. Внесення змін, доповнень та поправок до
тексту проєктів рішень при пакетному голосуванні не допускається.”

2. Пунктом 1.2 проєкту рішення пропонується Розділ 2. «ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ» доповнити
пунктом 2.5. наступного змісту: “Тернопільська міська рада забезпечує необхідні



умови для ефективного здійснення членами виконавчого комітету їх повноважень. Для
ознайомлення з проєктами документів, член виконавчого комітету забезпечується
планшетним комп’ютером, який передається йому на відповідальне зберігання. Після
направлення електронних документів член виконавчого комітету зобов’язаний
опрацьовувати їх та враховувати при прийнятті ним рішення. Наданий йому
планшетний комп’ютер використовується ним під час засідань виконавчого
комітету”.

З аналізу наведених норм вбачається невизначеним питання конкретного
суб'єкта, який від імені міської ради буде зобов'язаний вживати організаційні дії задля
забезпечення умов роботи членів виконавчого комітету. Така ситуація здатна призвести
до неможливості правозастосування цієї норми на практиці, тому вбачається за
доцільне визначити уповноваженого суб'єкта від імені міської ради за
матеріально-технічне забезпечення.

Разом з тим оскільки членові виконавчого комітету міської ради планшетний
комп'ютер передається на зберігання та використовується ним під час засідань
виконавчого комітету, то вбачається, що в даному випадку мають застосовуватись
відповідні норми цивільного законодавства з метою належного врегулювання цих
відносин.

Так, частиною 1 статті 936 Цивільного кодексу України встановлено, що за
договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка
передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у
схоронності.

Відповідно до статтей 208 та 937 вказаного вище Кодексу такий договір має
бути вчинений письмово, оскільки укладається між фізичною (член виконавчого
комітету) та юридичною (міська рада) особами.

Також слід мати на увазі, що відповідно до частини 1 статті 944 Цивільного
кодексу України зберігач (член виконавчого комітету) не має права без згоди
поклажодавця (міської ради) користуватися річчю, переданою йому на зберігання, а
також передавати її у користування іншій особі.

Одночасно, відповідно до підпункту 14.1.32 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України, відповідальне зберігання - господарська операція, що здійснюється
платником податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних
цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у
господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних
цінностей платнику податків без зміни якісних або кількісних характеристик.

Таким чином, фізичні особи (члени виконавчого комітету), яким речі
передаються на відповідальне зберігання, не мають права використовувати їх.
Вочевидь, мета аналізованої норми з проєкту рішення інша - навпаки, планшетні
комп’ютери надаються саме для використання під час виконання обов’язків члена
виконавчого комітету. Для уникнення неоднозначного тлумачення, а також труднощів
під час податкового обліку, рекомендується виключити з тексту проєкта норми про
відповідальне зберігання планшетних комп’ютерів, і залишити норми щодо зберігання
без зазначення слова “відповідальне”, як це передбачено нормами Цивільного кодексу
України.

Крім того, виходячи з аналізу наведених вище норм вбачається юридично
зваженим рішенням передбачити всі питання щодо правового оформлення, підстав,
порядку та наслідків під час користування майном територіальної громади
(планшетними комп’ютерами).

При цьому слід врахувати, що члени виконавчого комітету міської ради -
посадові особи виконавчих органів будуть отримувати таке майно на підставі не



договірних зобов'язань, а на підставі інвентарних бухгалтерських відомостей та
картками первинного обліку під особистий підпис.

Питання ж користування таким майном членами виконавчого комітету, які не є
працівниками апарату та виконавчих органів мають бути належним чином врегульовані
відповідним договором з метою унеможливлення уникнення відповідальності у
випадку неповернення, пошкодження чи псування планшетного комп’ютера.

У зв'язку з цим пропонується Розділ 2 Регламенту доповнити пунктом 2.5.
наступного змісту: “Тернопільська міська рада в особі <….> забезпечує необхідні
умови для ефективного здійснення членами виконавчого комітету їх повноважень. Для
ознайомлення з проєктами документів, член виконавчого комітету забезпечується
планшетним комп’ютером, який передається:

- членам виконавчого комітету - працівникам виконавчих органів та апарату
міської ради - за правилами бухгалтерського обліку;

- членам виконавчого комітету міської ради, які не є працівниками виконавчих
органів або апарату міської ради - на підставі договорів про зберігання з правом
користування, типова форма якого затверджується окремим розпорядженням
Тернопільського міського голови.

Після направлення електронних документів член виконавчого комітету
зобов’язаний опрацьовувати їх та враховувати при прийнятті ним рішення”.

3. Пунктом 1.4 проєкту рішення пропонується в пункті 4.2. Розділу 4. «ПОРЯДОК
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ» слова
"наданих проєктів рішень виконавчими органами міської ради і надає заступнику
міського голови – керуючому справами для підпису, а після цього на погодження
міському голові" замінити словами "наданих проєктів рішень в електронній формі та
погоджених в системі електронного документообігу «АСКОД». Сформований проєкт
порядку денного підписується заступником міського голови-керуючим справами та
погоджується міським головою в системі електронного документообігу «АСКОД»".

При цьому, зміст повноваження заступника міського голови – керуючого
справами при підписанні проєкту порядку денного не розкрито: чи це підпис, який
засвідчує поінформованість про проєкт порядку, або цей підпис свідчить про
погодження проєкту порядку денного, а отже означає, що заступник міського голови –
керуючий справами може впливати на формування порядку денного.

Розпорядження міського голови “Про посадові обов’язки, розподіл повноважень
та взаємозамінність в Тернопільській міській раді” від 23.11.2020 № 258 також не
регулює повноваження керуючого справами щодо погодження порядку денного.

Враховуючи викладене, рекомендується доповнити норму та чітко визначити
повноваження заступника міського голови – керуючого справами в частині формування
порядку денного засідання виконавчого комітету (чи порядок денний надається для
підпису в порядку інформування, або для погодження).

4. Пунктом 1.5 проєкту рішення пропонується пункт 4.3. Розділу 4. «ПОРЯДОК
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ» викласти в
новій редакції: "Погоджений порядок денний після реєстрації організаційним відділом
виконавчого комітету надсилається в управління цифрової трансформації та
комунікацій зі ЗМІ для оприлюднення на офіційному сайті міської ради з зазначенням
часу та місця проведення засідання".

При цьому, строки, в які погоджений порядок денний надсилається в управління
цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ, та строки, в які порядок денний
публікується на сайті не визначені.



Це може призводити до того, що порядки денні будуть публікуватись вже після
того, як засідання проведено, і формально це не буде вважатись порушенням
Регламенту, хоча суттєво знизить рівень прозорості в діяльності виконком.

Рекомендується доповнити пункт 4.3 Регламенту строками, в які мають
публікуватись порядки денні засідань виконавчого комітету.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін в
Регламент виконавчого комітету Тернопільської міської ради восьмого скликання”
може бути прийнятий виконавчим комітетом міської ради після доопрацювання і
врахування наданих рекомендацій.


